FURUKLEDNING

®

KOLLEKSJON TRYR

VELKLEDD I
ALL SLAGS VÆR
I Norge må vi kle oss etter været. Enten vi bor i
områder med mye nedbør, vind, sol eller kulde. På
samme måte må vi kle våre hus, hytter og leiligheter, ved å sørge for at bygget har et yttertøy som
beskytter godt mot både lett yr og sterk storm.
Men vi kler oss ikke bare for å unngå å fryse, bli våte, eller for varme.
Vi velger også yttertøy som passer best til vår størrelse og fasong og
kanskje viktigst - definerer hvilken type stil vi liker.
Slik bør vi også kle våre boliger ved å velge profil, behandling og farge
som passer til byggets stil og størrelse og type vær det utsettes for. I
fasadekolleksjonen TRYR® finner du tøffe og trendy kledninger i heltre

TRYR® furukledning vil gi hus, hytter
og leilighetskomplekser en velkledd,
jevn og holdbar fasade.

• 5 unike farger
• Lite vedlikehold
• Høyeste holdbarhetsklasse
• Norskprodusert og kortreist
Fasadekolleksjonen består av en rekke
moderne og tradisjonelle kledningsprofiler i flere dimensjoner.
Kledningene er både trykkimpregnert
og beiset for maksimum beskyttelse
og lange vedlikeholdsintervaller.

som sørger for at bygget er velkledd i all slags vær.

NORSK, KORTREIST
OG BÆREKRAFTIG
TRYR-kledningen er produsert av furu
fra lokale og miljøsertifiserte skoger.
Kolleksjonen er høvlet og behandlet
på vår fabrikk på Skarnes i Hedmark.

KONTROLLERT OG
MILJØVENNLIG
TRYR-behandlingen oppnår
impregneringsklasse AB og
er i bruksklasse UC3 iht. NS-EN 335.
Å bygge i tre bidrar positivt til
klimaregnskapet.

INSPIRASJON OG
DOKUMENTASJON
Du finner mer informasjon, bilder og
all produktdokumentasjon på våre
nettsider www.bergeneholm.no
Følg oss gjerne på Instagram, Pinterest
og Facebook for bilder og inspirasjon.
@bergeneholm #bergeneholm

Illustrasjonsfoto: TRYR | Tåkegrønn

HISTORIEN BAK

TRE + YR = TRYR

®

TRYR er satt sammen av to hyppige samtaleemner i vårt
selskap, tre og vær. Siden vi har fabrikker på flere steder
i Norge med mye ulikt vær, blir det ofte snakk om hvilke
utfordringer og muligheter det gir enten i skogen, på saga
ved lagring og helt frem til produktet skal monteres.

Vi er stolte av å jobbe og å lage med det vi mener er ”skogens gull” og lage
unike og flotte produkter som kler hus, hytter og leiligheter i store deler av
landet. TRYR® er en kolleksjon som krever et skikkelig lagarbeid å produsere.

TRYR® produseres av norsk, kortreist og miljøsertifisert furu som videreforedles ved vår fabrikk på Skarnes i Hedmark. Her sørger vår erfarne
høveloperatør GUNNAR, for at eksteriørkolleksjonens utvalgte kledningsprofiler høvles riktig.

Så overtar vår gode kollega JOHN EINAR stafettpinnen og passer
på at kledningen blir trykkimpregnert, slik at den får den beste
beskyttelsen mot sopp, råte og krevende vær. Allerede med
denne behandlingen oppnår TRYR® -kledningen markedets
høyeste holdbarhetsklasse.
John Einar følger så opp at kledningen blir riktig tørket,
før den sendes videre til TOR HEINE, MARIUS og ALI som jobber
på beis- og malingsanlegget. De sørger for at det blir påført
flere perfekte lag med beis i kolleksjonens utvalgte farger.

Videre pakkes TRYR®-kledningen pent inn av MALIN og
teamet, før CATO henter pakken med trucken og laster den
forsiktig ombord på en lastebil på vei til din lokale byggevarehandel.

Og om du lurte på hvem som har tatt frem de fine fargene
og satt sammen kolleksjonen, så er det Lars og Mona
og resten av gjengen i produktutviklingsgruppa.

Som dere ser så er det et skikkelig teamarbeid å få TRYR til å bli akkurat TRYR.
Felles for hele gjengen er at de er lidenskapelig opptatt av trelast, men ikke bare
det. De er også, som de aller fleste nordmenn, veldig opptatt av været, altså
TRE + YR = TRYR.
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VÆRFARGER
Fargene i TRYR-kolleksjonen har fått navn inspirert av det typiske norske været.
Men hva er typisk norsk vær? Jo, det er veldig mye! En rask titt på «Yr» eller
«Storm» viser at vi har et klima preget av store variasjoner og motsetninger,
avhengig av hvor i landet du bor.
Faktisk kan vi oppleve hele TRYR-kolleksjonens fasetter på en og samme dag med
Solbrunt i sør, Skygrått i øst, Røykbrunt i Innlandet, Tåkegrønt på nordvestlandet
og Stormsort i nord. Det er ikke rart vi nordmenn er opptatt av været.

SKYGRÅ
SKYGRÅ er en rolig, lun og mettet gråfarge som vil skli fint inn i mange
nabolag, på mange typer hus og på hytter, gjerne omkranset av fjell eller
svaberg. SKYGRÅ er inspirert av det tette grå skylaget du kan oppleve
om våren, med et hint av lyseblå himmel og gylne solstråler som slipper
gjennom.

Komplementærfarger:

SKYGRÅ står fint til mange
farger, både mot en mørkere og en lysere palett,
avhengig av type bygg.

SOLBRUN
SOLBRUN er en varm, nøtteaktig brunfarge med en gyllen lød. En kledning med SOLBRUN vil begeistre alle som ønsker et bygg i en tydelig
og varm brunfarge. Det var enkelt å finne inspirasjon til SOLBRUN blant
naturens egne brunfarger og legge til et solkyss.

Komplementærfarger:

SOLBRUN er fin i kombinasjon med lyse grå og
egghvite nyanser, og tåler
også godt detaljer i
mørkere farger.

TÅKEGRØNN

TÅKEGRØNN er en naturlig, mørk og behagelig nyanse av grønn som vi
fant i det mystiske spillet som oppstår når tåken smyger seg over grønnkledde skoger i skumring. TÅKEGRØNN kledning vil gi hytter og hus et
lunt og beroligende uttrykk og bidra til at det sklir naturlig
inn i omgivelsene.

Komplementærfarger:

TÅKEGRØNN vil kunne kompletteres av både mørke brunt
og sort, og lyse nyanser av
grå, hvit og grønt.

RØYKBRUN
RØYKBRUN er en mørk, fyldig og vakker brunfarge som vil kle mange
moderne hjem og bygg hvor det er valgt en mørk palett. Den vil også
være lekker til tradisjonelle og trendy hytter i fjellheimen, gjerne med
grønt på taket. Vi fant den dype fargetonen et sted mellom mørk furubark og brent tre.

Komplementærfarger:

RØYKBRUN er særlig fin i
kombinasjon med mørke og
sorte detaljer, eventuelt
i et litt annet brekk av brunt.

STORMSORT
STORMSORT er en tøff, intens og mørk sortfarge som vil kle både eldre
og helt moderne hus og hytter. Særlig vil bygg med en enkel, funkisaktig arkitektur bli flott med en STORMSORT kledning, underbygget av en
stram kledningsprofil. STORMSORT fant vi i stormens episenter, i det aller
mørkeste.

Komplementærfarger:

STORMSORT er lett å kombinere med mange fargepaletter fra det helt lyse,
til det grønne, rød, blå og
gule.
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KLEDNINGSPROFILER
TRYR-kolleksjonen består av flere utvalgte og flotte kledningsprofiler, tilpasset både
moderene og tradisjonelle hus og hytter. Den rektangulære profilen fås i mange
dimensjoner, slik at den kan benyttes både til gesimser, vindusomramming, hjørnekasser og andre bygningsdetaljer. Alle profilene leveres i 5 utvalgte farger.

Profil

Rektangulær

Dim. Lm/m2

Skygrå

Solbrun Tåkegrønn

Røykbrun Stormsort

19 x 98

13,7

60025486

60025496

60025481

60025480

60025483

19 x 148

8,2

60025513

60025434

60025500

60025497

60025514

22 x 73

20,8

60025528

60025469

60025530

60025435

60025529

22 x 98

13,7

60027203

60025442

60025443

60025435

60027684

22 x 123

10,2

60025464

60025521

60025444

60025519

60025520

22 x 148

8,2

60025465

60025416

60025436

60025445

60025446

22 x 173

6,8

60025437

60025440

60025417

60025438

60025439

22 x 198

5,8

60025418

60025419

60025430

60025525

60025441

29 x 148

8,2

60025422

60025429

60025423

60025527

60025428

Dobbelfals Tett

19 x 148

7,7

60024227

60025397

60025470

60025396

60024228

Dobbelfals Rett

19 x 148

7,7

60025398

60025472

60025400

60025471

60025399

19 x 148

7,7

60019519

60024078

60024079

60024077

60020627

19 x 148

7,7

60025403

60025407

60024126

60025404

60025405

Dobbelfals Ny

19 x 148

7,7

60025474

60025402

60024240

60025401

60025475

Dobbelfals
med spor

19 x 148

7,7

60024139

60024140

60024137

60025406

60024136

Enkelfals

19 x148

7,7

60025491

60025515

60024115

60024114

60024109

Dobbelfals Rett med Spor

Dobbelfals Gammel

Rektangulær

Dobbelfals Tett

Dobbelfals Rett

Dobbelfals Rett med Spor

Dobbelfals Gammel

Dobbelfals Ny

Dobbelfals med Spor

Dobbelfals Rett

Dobbelfals Gammel

Enkelfals
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DEN NORSKE,
HARDBARKA FURUA
TRYR er produsert av norsk furu. Furua har vokst og
trivdes i Norge i mer enn 10.000 år. Den har bevist
gjennom generasjoner at den har egenskaper som
tilpasser seg et tøft klima i konstant endring
og med store variasjoner.
Furua vi bruker i TRYR-kolleksjonen har stort sett vokst opp i

Alt tømmer vi bruker til TRYR er
PEFC-sertifisert (miljøsertifisert).
Kravene sikrer at skogeier ivaretar alle
verdier og interesser knyttet til skogen
på en bærekraftig måte. Det vil si å ta:
•

hensyn til biologisk mangfold,
friluftsliv, klima, kulturminner,
langsiktig ressursforvaltning og
arbeidstakernes rettigheter.

•

sette igjen livsløpstrær, å ta vare
på kantsoner mot vann, bekker og
myrer og å skåne bakken mest
mulig ved hogst, og mye mer.

Hedmark. Det betyr en ganske tøff klimatisk oppvekst med veldig
kalde vintre og varme somre. Det gir gode forutsetninger for å kle
og beskytte hus og hytter i hele landet.
Tømmeret hentes fra miljøsertifiserte skoger i nærheten av våre
sagbruk. Det betyr at vi har kontroll på tømmerets opprinnelse og
vet at alle våre tømmerstokker er avvirket etter de strengeste krav
til miljøhensyn som stilles.

Illustrasjonsfoto: TRYR | Solbrun

Vanlig furu (Pinus Sylvestris) har en
av de største utbredelsen av alle
treslag i Norge og utgjør litt mer
enn ¼ av det norske skogarealet.

ALLE SNAKKER OM VÆRET
OG KLIMAET
Alle har fått med seg at klimaet og været er i endring. Vi
merker det litt hvert år – at det blir mer vær. Kraftigere
regn, sterkere vind, varmere, kaldere, mer flom, mer tørke....
Å bruke holdbart tre i bygg er faktisk en del av klimaløsningen. Riktig overflatebehandling og impregnering beskytter treet og gir lang levetid. I områder med
krevende klima har impregnert trevirke lengre levetid enn trevirke som ikke er
impregnert.
Klimaet vil med stor sannsynlighet bli mer og mer krevende. Det smarteste vi da
kan gjøre er å velge produkter som holder det de lover og står seg godt over tid.
Både når vi kjøper yttertøy til oss selv og alle vi bryr oss om. Da bør vi også inkludere bygg vi vil skal leve lenge og det inkluderer nok både huset, hytta og pergolaen i hagen.

Ved å bruke 1 m3 tre i byggeprosjekter, oppnår vi at 0,8 tonn CO2 lagres i bygningsmassen. Et typisk trehus inneholder 12 - 20 m3 tre, noe som tilsvarer 10 - 15 tonn CO2.
Over livssyklusen er treprodukter det eneste byggematerialet av betydning som gir
negativ CO2- emisjon. Skal Norge nå sine klimamål, må vi bygge mer i tre. Norsk tre.

«Vi blir heldigvis mer og mer
bevisste på både hvor og hvordan
produkter blir produsert, og ikke
minst holdbarheten.
Mange er opptatt av kvalitet
og bærekraft når de kjøper ny
vinterjakke, men glemmer at
materialvalg på husets yttertøy
har mye større påvirkning på
både økonomi og klimabelastning.
Å velge kortreiste, tilpassede og
solide produkter i byggeprosjekter,
er et godt bidrag i ressurs- og
klimakampen.»

Hege Voll Midtgaard,
Bærekraftsjef
Bergene Holm
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TRYR-BEHANDLINGEN
For at TRYR kledningen skal bli så solid og varig
som mulig, har den gjennomgått flere prosesser.
Først blir de nyhøvlede kledningsbordene trykkimpregnert med
Wolmanit CX8 fra Wolman Wood and Fire Protection GmbH. Dette er en
Cu-basert, vannløselig impregnering som gir kledningen den høyest
oppnåelige holdbarhetsklassen (klasse 1).
Videre blir bordene både børstet og sprøytet med en vanntynnet oljebeis
fra TEKNOS. Denne beisen har også en vannavisende effekt. Beisen er tilsatt
rikelig med fargepigmenter med et noe transparent uttrykk, som gir bordene
en vakker farge og ekstra beskyttelse. Du kan velge mellom 5 naturlige og
kompletterende farger. TRYR-kolleksjonen vil kunne ha kosmetiske variasjoner
i det visuelle uttrykket da kvister, yteved og kjerneved har ulikt opptak av
blant annet pigmenter.
Ønsker du å vedlikeholde kledningens farge, er ofte ikke behovet før etter

BESKYTTE HJEM
Lurer du på hva denne figuren er og
hva den betyr? Det er en rune, som
er er eldgamle skrifttegn og dette
tegnet betyr ”beskytte hjem”.
Det synes vi passet veldig godt da det
er nettopp det TRYR® - kledningen skal
gjøre, beskytte hus, hytter og hjem.
I tillegg, om du ser ekstra godt etter,
så kan du se bostavene T, R, Y og R i
symbolet.
TRYR® er navn- og varemerkebeskyttet.

5-7 år, litt avhengig av byggets konstruksjon, klima og valg av farge.

TEKNISK VS ESTETISK
Alle fasader i tre vil endre utseende over tid med bakgrunn
i treverkets naturlige iboende
egenskaper og klimatiske påvirkninger.
Dette vil kunne gi utslag i for
eksempel sprekker, deformasjoner,
salt- og harpiksutslag. Fargen
på bordene vil også endres og
blekne over tid.
Det vil være individuelle preferanser hvorvidt om, og når det
er behov for å påføre ytterligere
behandling. Selve råtebeskyttelsen vil være ivaretatt med trykkimpregneringen.
Du kan lese mer om hvordan du
forvalter, drifter og vedlikeholder
kledningen i vårt FDV-dokument.
Les / last ned dokumentet ved å
benytte QR-koden nedenfor:

Illustrasjonsfoto: TRYR | Stormsort

Illustrasjonsfoto: TRYR | Stormsort

KLE BYGGET RIKTIG!
Illustrasjonsfoto: TRYR | Stormsort

Den biologiske påvirkningen på trefasaden på et hus eller en hytte, vil vareiere
avhengig av byggets konstruksjon. I tillegg vil klima kunne påvirke både levetid og
utseende. Det må derfor skilles mellom teknisk og estetisk holdbarhet.
For alle beskyttende trefasader, er det avgjørende at kled-

TRYR-kledning monteres etter retningslinjene til SINTEF

ningen monteres riktig. Noen av Norges eldste og flotteste

Community Byggforskserie 542.101. Som ved montering av

bygg har stått i generasjoner nettopp fordi trekledningen

alle trefasader, må endeved, spikerhull og sår i kledningen

er riktig montert, god lufting ivaretatt og vannfeller unn-

behandles med et trebeskyttelsesmiddel.

gått.
Til TRYR-kolleksjonen får du kjøpt 3-liters spann med fargeDet er antatt at kledningens tekniske levetid er beregnet

tilpasset beis til dette formålet. Vi anbefaler å benytte rust-

til å vare minimum 60 år, dersom anbefalt vedlikehold, god

frie og aller helst syrefaste skruer eller spiker.

konstruktiv trebeskyttelse og korrekt montering til byggdetaljer beskrevet av SINTEF Community, er fulgt. Estetisk

TRYR-kledningene har gjennomgått branntester og har

levetid kan oppfattes lavere.

brannteknisk klassifisering D-s2,d0.

Les/last ned vår detaljerte veiledning om montering av kledning på:
bergeneholm.no/byggeguider/sette-opp-kledning

FINN INSPIRASJON
PÅ NETT, BLOGG OG
INSTAGRAM
Mange søker inspirasjon, råd og kunnskap før de
setter i gang med små og store bygge- og oppussingsprosjekter. Vi har derfor lagt vekt på å lage gode
nettsider med grundig produktinformasjon og vi er
aktive i flere sosiale kanaler. Her deler vi bilder og
prosjekter til inspirasjon for alle som bygger med tre.
Visste du forresten at vi har Norges største og
mest inspirerende byggeblogg og hytteblogg?
Blogg.bergeneholm.no | Hytteblogg.bergeneholm.no

BYGG – OG SØK
INSPIRASJONSPRISEN
Vi er på jakt etter inspirerende byggeprosjekter med
bruk av tre! Hvert år deler vi ut til sammen flotte premier til kreative byggere! Søknadsfrist er 1. desember.
Våre syv kategorier:
Eksteriør, Interiør, Hytte, Uterom,
Ombruk, Småbygg og Barnas Trepris
Les mer om Inspirasjonsprisen på
www.bergeneholm.no og blogg.bergeneholm.no

FØLG OSS PÅ NETT!
FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST OG YOUTUBE
@bergeneholm | #bergeneholm
WWW.BERGENEHOLM.NO

Vi tar forbehold om eventuelle
trykkfeil. Fargegjengivelse er å
betrakte som retningsgivende.
310222

NO - 1512

